الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
واليــــــــة ســــــــوسة

قــــــــرار

بلدية زاوية سىسة

هي ضئٍػ تلسٌح ظاوٌح ؼىؼح هؤضخ فً  11ؼثتوثط ٌ 2020تؼلق تفتـح إهتحـاى ههٌـً
لتطقٍــح الؼولح هي صـــٌف إلى صٌف أػلى هثاشطج لفائسج تلسٌح ظاوٌح ؼىؼح تؼٌىاى ؼٌح . 2020
إى ضئٍــػ تلسٌـــح ظاوٌــح ؼىؼــــــح ،
تؼس اإلطـــــــــــــــالع ،
♦ ػلى القاًىى األؼاؼً ػسز  29لؽٌح  2018الوؤضخ فً  9هـاي  2018الوتؼلق تئصساض هجلح
الجواػاخ الوحلٍح .
♦وػلى القاًىى ػسز  112لؽٌح  83الوؤضخ فً  12زٌؽوثط  1983الوتؼلق تضثظ الٌظام
األؼاؼً الؼام ألػىاى السولح والجواػاخ الوحلٍح والوؤؼؽاخ الؼوىهٍح شاخ الصثغح اإلزاضٌح وػلى
جوٍغ الٌصىص التً ًقحته أو تووته وذاصح الوطؼىم ػسز  89لؽٌح  2011الوؤضخ فً  23زٌؽوثط
. 2011
♦ وػلى األهط ػسز  558الوـؤضخ فً  5افطٌل  1985الوتـؼلق تئحـساث تلسٌح ظاوٌح ؼـىؼح.
♦وػلى األهط ػسز  2509لؽٌح  1998الوؤضخ فً  18زٌؽوثط  1998الوتؼلق تضثظ الٌظام
األؼاؼً الراص تؽلك ػولح السولح والجواػاخ الؼوىهٍح الوحلٍح والوؤؼؽاخ الؼوىهٍح شاخ الصغح
اإلزاضٌح وهؽتىٌاخ التأجٍط.
♦وػلى األهـــط ػسز  291لؽٌح  2019الوؤضخ فً  22هاضغ  2019الوتؼلق تضثظ صٍغ
وآلٍــــاخ اإلًتساب والتطقٍح والتطؼٍـــــن.
♦وػلى قطاض الؽٍس وظٌط الساذلٍح الوؤضخ فً  24فٍفطي  2014الوتؼلق تضثظ ًظام وتطًاهج
اإلذتثاضاخ واإلهتحاًاخ الوهٌٍح إلًتساب وتطقٍح ػولح الجواػاخ الوحلٍح.
♦وػلى هحضط جلؽح تٌصٍة الوجلػ الثلسي الوٌؼــــــقس تتاضٌد  28جــــــــىاى .2018
♦ وػلى قطاض ضئٍػ تلسٌح ظاوٌح ؼىؼح الوؤضخ فً  13هاي  2020الوتؼلق تضثظ ػسز الؼولح
الوطاز تطقٍتهن هي صٌف إلى صٌف أػلى هثاشطج لفائسج تلسٌح ظاوٌح ؼىؼح تؼٌىاى ؼٌح .2020
♦ وػلى هٍعاًٍح تلسٌح ظاوٌح ؼىؼح لؽٌح .2020
قــرر ما يلــي

الفصل األول ٌ :فتح تثلسٌح ظاوٌح ؼىؼح إهتحاى ههًٌ لتطقٍح الؼولـــح هي صٌف إلى صٌف أػلـــــى
هثاشطج وشلك وفقا لوقتضٍاخ الجسول التالً:
األصناف التي ستتم الترقية إليها

عدد العملة المراد ترقيتهم عه طريق إمتحان مهني
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الصٌف الراهػ

7

الصٌف الؽازغ
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الفصل الثاًً  :تجطي اإلهتحاًاخ الوهٌٍح تثلسٌح ظاوٌح ؼىؼح ٌىم  08زٌؽوثط
الوىالٍح

 2020واألٌــــــام

.

الفصل الثالج  :ترتــــــن قائوح التطشحاخ ٌىم ً 10ىفوثط .2020
الفصل الطاتغ ٌٌ :شط هصا القطاض تالجطٌسج الطؼوٍح للجواػاخ الوحلٍح.
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رئــيس المجلس البلدي
يىســـــف التــىمــــــي

